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ALMANYA FRANSA YA SULH TEKLiF ETTi 
Cenubi Fransa işgali 
işi dün tamamlandı 

FRANSA DONANMASI BALA 
TULUNDAN AYRILMIŞ DEÖIL 

Mareşal Peten Vişlde vazife görecek 

Darlan lbanetıe itham ediliyor 
A.nlcara: 13 (Radyo Gazetesi)- Fransa hükumetinin başka yere 
taşındığı~şayiaları teeyyüd etmemiştir. Son malumata göre, Pete11 Vi · 
~ide kalacak ve vazifesine devam edecektir. Verilen malumata göre, 
Lava! Münihte Hitlerden şu suretle sulh şartları almıştır: Alsas-Loren 
hariç 1939 hudutlarını alacak, Fransa imparatorluğu istikbalini muhafaza 
edecek, ltalya, Fransa üzerindeld isteklerinden vazgeçecektir. Ve Al . 
ıas Lorene muhtar bir idare verileceHir. 

Mıhvercilerin Amiral Darlana hücumları d"vam etmektedir. Macar 
radyosu da ihanet ettiğini bildirmiştir. 

Son gelen bazı haberlere göre, Fransız filosu Tulondan ayrılma
mıştır . Şimdi bu filonun bulunduğu yere hakim tepelı-re Mıhver 

topları yerleştirilmiştir. Bu filonun şüpheli bir hareketi görülür görül 
mez bu toplar baraj ateşi açacaklardır. 

Amerikan 
kuvvetleri 
Tunus' da 

Ba harekat 
tasfiye edilmiş 

sayılabilir 
Ankara: 13 (Radyo Gazetesl)
Müttefik kuvvetlerinin Tunus hu· 
duduna 60 kilometreye kadar 
Yaklaşhkları bu sabah bildiril· 
ınekte idi • Şimdiye kadar bu 
kuvvetlerin Tunusa girdiği talı · 
tnin edilebilir. Tunusa indirllmiş 
olan Almanların pek az olduğun · 

dan, esas harekata mani olamıya . 

cağı düşünülmüştür. 

Londra: 13 ( Radyo )- Vişi 
radyosu Alman kontroJü altına 
leirruiştir . Gerek Vişi ve gerek 
Paris radyo!arı bugün de Hitle· 
tin Fransız milletine yaptığı hi · 
tnbı tekrarlamışlardır. 

Bern : 13 ( Radyo )- Fransa 
bıı.diseleri İsviçre efkarı umumi· 
Yesine heyecan vermekte devam 
ediyor. 

Gazeteler , lsviçreuin uyanık 

Londra : 13 ( Royter )- A · 
miral Darlan Fransız filosu ku
ınandanlarma bir emir göndererek 
donanmayı şimal Afrika sularına 

getirmelerini istemiştir. 

Tancaya dün inen 
Alman paraşütçüleri 

Londra : 13 ( Radyo ) - 54 
Alman paraşütçüsü Tanca bölge· 
sine mecburi iniş yapmıştır . İs· 
panyol makamları bunları enterne 
etmiştir . 

bulunması lazım geldiğini yaz 
mıştır."'Düo askerlik hazırlığına 
ait şayialar dolaşmıştır • 

Madrid : 13 ( Radyo ) -
Fransa - ispanya hudut istasyo 
nundan alınan malumata göre , 
Fransa-Portekiz tren münakalatı 
kesilmiştir • 

Tokyo : 13 ( Radyo) - Al 
manların Fransa ve Korsikayı 

işgal etmeleri burada iyi bir ted· 
bir olarak karşı· anmıştır . 

Roma : 13 ( Radyo )- Ser 
best Fransayı İngiliz - Amerikan 
hücumundan kurtarmak için baş· 
]anan harekata devam edilmek· 
tedir • 

ltalyan gazeteleri , miUetinin 
hadiseleri sülıunla takibettiklerini 
yazmaktadır. Yapılan gazeteciler 
toplantısında, Mihvercilerin F ran· 
sadan işbirliQ'ili beklediği resmi 
şahsiyetler taraf uıdan beyan edil 
miştir. 

Bir kafileye refakeı eden bir İngiliz destroyerinden alınan bu 
resim, diğer bir İngiliz destroyerinin duman perdesi saldığını gösteriyor .................................. 

• • • • • • • • • • • • • • • 

/KINCI CEPHE 

............................. 
f Ankara: 13 (Radyo gaz.etesi)-llıinci cephe hika· f 
f yesi hala devam ediyor. Berlin gaz.ete/eri, müttefikle· ı 
f rin Avrupada ikinci bir cephe açmak niyetinde olma- f 
ı dıklamnı,oncak bu harpte z.ayıf bir milletin müstemleke-· 
f /erine hücum edildiğini kaydetmektedirler. f 
....................................................................... 

Fiyat mürakabe 
heyetinin aldığı 

gerinde kararlar 
Peynir fiyatları tesblt edll~I; rasalya,pek .. 

mez llyatlarınıa da tesbltlne başlandı 
Fiyat' rmürakabe heyeti dün 

Belediyede toplanarak bazı mü· 
him kararlar almıştır • Peynirin 
toptan satışı 85, perakerJde 100 , 
yarım yağlı peynir toptan 45 , 
perakende 55 , yağsız peynirin 
toptan satışı 25 , perakende 30 , 
tulum peynirinin toptan satışı 

150 , perakende 170 , kaşar pey· 
niri toptan 160 , perakende 180 
kuruş olarak tesbit edilmiştir . 

Pekmez ve fasulya fiyıı.tlarmuı 

yükselmesi göz önünde tutularak 

bu maddelerin u:ıaliyet fiyatları· 

nın tayini İÇİb iaşe bürosuna teb· 
liğat yapılmış, gelecek toplantıda 

bu husualuıo görüşülmesi karara 

aJınoıışhr. 

Fiyat tetkikatını ve maliyet 

işlerini yapmak Üzere Belediye· 

den, Tjcaret Odıı.sından ve İaşe 
Bürosundan birer aza seçilmiştir 

Sekizinci ordu bir yıldırım 
süratigle ileri harekette 

, ................................... . 
• • : Kat kas yada : 
• • ! muharebe ! 

Tobruk, Bardiya alındı 
~IHVERCILER BINGAZIYI SÜRATLE TAHLiYE EDİYOR 
~ Ar.hra: 13 (Radyo gazetesi)- mi bir çekilme kararl almıştır . 

S f 
t t k Tobruk ve Bardiya lngilizler ta· Sekizinci lngiliz ordusu bir yıl ma s 1 n n u u rafından zaptedilmiştir. Böylelikle dırım süratiyle ilerlemekte devam 

sekizinci ordu dokuz güQde 300 ediyor • 

l aarruz politikosına 
devam edeceğiz 

londra: 13 (Radyo )- Smats 

~~Yanatta bulunarıı.k, son taarruzla 
4U4nıanın kıymetli üslerinden 

~llhrum edildiğini , taarruz poli 
h_ 
1 41:llsına devam olunacağını , ta· 
lttuz hareketinden asla sarfma 

ı.t edilmiyeceğini söylemiştir . 

mil yol almıştır • Halfaya geçi· 
Kahire: 13 ( Radyo )- Şimdiye 

dinde 1000 ftalyan esiri alınmış · 
kadar 30,000 Mihver esiri buraya 

hr. lngilizler Kaputzo kalesine 
varmıştır. 

Mihver vapurları Bingaziden 

hareket etmiştir • Bunların Mih · 

ver evrakıoı , memurlarını gön 
derdiği sanılmaktadır . 

Bingazinin süratJe tahliye 
edildiği de ilave olunuyor • Talı · 
min edildiğine iÖre, Mihver umu· 

getirilmiştir . Bunların arasmda 

dokuz da General vardır . 

Londra: 13 ( Radyo )- Lib · 

yaya giren lngiliz kıtaları Bar 

diyayı çevirmektedir • 

BerJin : 13 ( Radyo )- Sol· 

lum ve Halfaya arasında Romel 

ordusu azimle harp etmektedir. 

! devamediyor i 
• • ı Stalingradda ı 
f savaş devamda t 
• • Berlin : 13 ( Radyo ) - Tu· 
apse ve Nalçık bölgesinde çar 
pışmalar olmuştur. Alajirdeki ye• 
ni Sovyet hücumları püskürtül· 
müştür. 

Umumi Meclis için 
aza seçimleri 

Bütün yurdda olduğu gibi , 
şehrimizde ve kaz.alarımızda da 
bu yıl umumi meclis aza seçimi 
bu ayın yirmi beşinci günü ya· 
pılacaktır. Parti vilayet idare he· 
yeti seçim hazırlıklarına devam 
etmektedir • 

Dün geceki yangın ______ , 
infiliklı b · r 
yangın oldu 

Eski istasyon deposu. içindeki 
eşyalarla birlikte yandı 

Sebep; birkaç amelenin lbtlyatsızlığıdır 
Dün gece saat 19 da şehri 

heyecana veren infilaklı büyük bir 
yangın olmuştur . Bu büyüle yao · 
gın eski istasyondaki büyük depo 
yanındaki mazot ve benzin 1:-i • 
donlarından çıkmıştır. Doğumevi 

ile polis karakolu arasında çıkan 
bu büyük yangına, orada çalııan 

bir kaç amelenin ağızlarında siga · 
ra ve ellerinde petrol feneri ol
duğu halde akar yakıt bidonları 
y a n ı n a ihtiyatsııca gidişleri 

sebep olmuştur. 

Yaptığımız tahkikata göre, 
depoda bulunan pamuk ipliği, 
bidon ve sarnıçtaki akar yakıt 

ve sigortalı bulunan Mersin Tur
yağ f &brik asına ait çiğidler yan· 
mıştır . 

Vak'a mahalline başta Vali
miz B. Akıf Eyidoğ'an olduğu 

halde, komutan, Vali muavini, 
müddeiumumi, emniyet müdürü 
derhal gelerek acil tedbirler al
dırmışlardır . Bu büyük yangının 
önlenmesi için gerek belediye it
faiyesi ve gerekse Malatya men · 
sucat itfaiyesi ile polis ve asker· 
!erimiz cansiperane çahşmışlard ır. 

Yangın bu suretle mevzii bı
rakılmış ve gece yarısına kadar 
devam etmiştir. 

Bu yangına sebebiyet vereıı 

beş lcişi derhal yakalanmışlardır. 

Yardımsevenler 
toplantısı 

Şehrimiz yardımsevenler ce 
miyeti dün öğleden sonra saat 
16 da Parti salonunda büyük bir 
toplantı yapmıştır • Yüzlerce A 
danalı bayanın iştirak ettiği bu 
toplantıda askerlerimize kışlık he· 
diyeler huırlığı işi görüşülmüş · 

tür. Diğer taraftan, yardımseven 
ler cemiyeti umumi merkezinin 
fevkalade toplantısına iştirak ede· 
cek olan delegenin seçimi de ya· 
pılmı~ ve murahhaslığa beş ka· 
nunusani ilkokulu başöğretmeni 

Bayan Mürşide Akyol intihap 
edilmiştir. Toplantı akşama ka
dar devam etmiştir. 

--
Harp okulumuza 

yeni kablanlar 

-
Ankara: 13 (a.a.)-Harp okuluna 

yeni katılan talebeler bugün Ulus 
meydanında büyük bir tören yap· 
mış ve anıta parlak bir törenle çe· 
lenk koymuşlardır . Bir talebe hey· 
eli Ebedi Şefin muvakkat kabri Ö· 

nünde tazimle eğilmiş ve kabre 
çelenk koymuşlardır. 

-
Büyük Millet 
meclisimizde 

Ankara : 13 ( AA.) Büyük 
Millet meclisi bugün loplanmış , 
ya~ imal eden sınai müesseseler 
muamele vergisi meselesini ve me· 
murlara verile~ek kumaş ve ayak 
kabı meselesi görüşülmüş ve bun
lara ait layihalar kabul edilmiştir. 

Meclis Pazartesi günü toplanacak
tır. 

Ruzveltin general 
Frankoya mesajı 
Vaşington : 13 (a. a) - Ruz

vell, Frankoya gönderdiği mesaja 

çok memnuniyetbahş cevap aldı· 

ğıoı bildirmiştir. 

Yedi peynir tüccarı 

mahkemeye verildi 
Haber aldığımıza göre , dün 

yedi peynir tüccarı fahiş fiyatla 
peynir sattıklarından mahkemeye 

verilmişlerdir . 

Bundan böyle peynirl~rin ha· 
rice kaçmaması için , her hangi 
bir şabsın peynir sevkiyatı için 
Belediyeden müsaade alması ka· 
ra rlaşmıştır. 

Faturasız mallar için 
tetkikat yapılacak 

TÜCCARLARIN MÜRAKABE 
KOMiSYONUNA MÜRACAATLARI 

Dün öğrendiğimize göre, bir kısım tüccarlar mallar rnın 
hepsine henüz. etiket koymamı,lardır. Tücca1lar mallar için 
evvelce fatura almadıklarından bahsile alakadar makam
lara müracaatta bulunmu,lardır . Bu gibi tüccarların def
terl1:ri tetkik edilecek ve bir hryet bu mallara fiyat tayin 
edecektir • 



Sayfa 2 

Devlet ziraatı bu yıl 
çOk genişliyor 

Bize verilen malumata göre , ' . . ....................... .. 
bu ekım yılında devlet zıraatı ı . . ı 
çok genişletilecektir • Bu hususta ı ~EHIRll f ı 
bütün devlet ziraat müesseselerine ı 'I • ı 
emirler verilmiştir. Ve bu İf için 
geniş mikyasta arazi tahsis edil· 
miştir. 

DüşUnceler 

Hayat kırkından 
sonra başlar 

K
ırk yaşında ancak bir kadın, 
kadın olduğunu anlar, akıbetini 
ve arzulannı tahakkuk ettirebi

lir. 
Bu kelimeleri f cylezof Keyscr

ling bir kadın ahbabının kırk ya· 
şına bastığı bir günde sarfetmiştir. 
Meşhur feylesof bu sözleriyle ka· 
dına hayatının bitmediğini , bil
kis yeni ~başladığını anlatmak iı· 

tem iştir. 
Bu düşünceyi geçenlerde ha

yatından bahseden bir kadınla gö 
rüşürken hatırladım. Bu kadının 
yaşı iki defa yirmi idi. Henüz sa · 
adete kavuştuğunu büyük bir sa
delikle anlatıyordu. Bu zevk ve 
ahenk içinde o, ihtiyarlama üzün
tüsünden biganeydi . Seneler<len
bcri hayalinde yaşattığı saadete 
ancak nail olabilmişti. 

Yakın zamanda kırk yaşında 
bir kadınla evlenmek için bir kral 
tacından feragat etti. 

Kırk yatında aşık olan bir 
kadın için ihtiyarlık bahis mevzuu 
olmaz ; ve kendisinde bir tazelik 
hisseder. 

Ve vücudünc , sıhhatine itina 
gösteren kırk yasında bir kadın 
kendisini ancak otuz yaşında gös- · 
terir. Burası muhakkaktır. 

Bugün yüzü güzelleştirmek 
için bir çok ameliyatlar yapılmak 
tadır. Kremlerin, masajların envaın· 
dan bahse lüzum bile görmüyo· 
rum. Bütün bunları bildikten son· 
ra hiçbir kadının çirkin dolaşma

sı caiz detildir. 
Amerikalı heykeltraş ve mu

harrir Saralı Trcnt kadınlara öğüt 
verirken şöyle demiştir : 

"- Kırk yaşıma girdiğimden 

dolayı bilseniz ne kadar bahtiya
rım!,, 

Genç okuyucularım , pek ta · 
bii olarak bu ıözlere gülecekler· 
dir .. Ve belki de : 

- Nazik bir tescili 1 diye 
düşünebilirler. 

Fakat o yaşta olanlar bu söz
lerin manasını çabuk anlarlar. 

Kadın , hayatını kırk yaşında 
düşünmete başlar. 

Kadın, ancak bu yaşta hayatı· 
na elzem olan ahengi kurar. 

Ancak bu yaşta diğerlerine 

yardım etmek , iyilikte bulunmak 
ihtiyacını her zamandan daha faz 
la hisseder. 

Dikkat ·ediniz ; politika ile· 
minde sanatta , aşkta elde ettik· 
leıi muvaff akiyetten dolayı tarih
te bir iz bırakan kadınların yaşla· 
rı daima kırktan aşağı değildir. 

40 yaşını ( tehli1'cli yaş ) ad
dederek, üzülenlere acın;ıak lazım· 
dır. Ve bu gibilerine, saadeti ve· 
ya bedbahtlığı düşünmenin sırf 
kendi arzularına kalmış:birşey ol· 
duğunu anlatmak icap eder. 

Gene tekrar edeyim : Sakın 
40 yaşıma girdim diye üzülüp 
durmayın. 

Kadın içiın hayat , kırkından 
ıonra başlar .. 

HAlKEYi REiSUGINDEN 
Belediye sokağındaki Halkcvi 

kütüphanesi bundan sonra saat 
(15) den evvel ve talı günleri açıl· 
mayacaktır. Buna mukabil pazar 
günleri de dahi !olmak üzere her
gün taat (15) den (2'2) ye kadar 
açık bulundurulaca~ı ilin olunur. 

ı ı 
ı Kıf geldl. Smır boyla- ı 
ı rındakl kahramanlara ı 
ı hediye hazırla 1 ı 
.: ........................ : 

Askerlerimize 
kıı yardımı 

Kahrman ordumuza kış he · 
diyeleri alnıaması için bağışlar 

ricvam ediyor. Abidin :Aıtmbükcn 

50, lsmail Emelcildi ve Nuri 300, 
Mu~tafa Akdağ' ve ortakları 400, 
Seyayn Suhulet Nakliye şirketi 

150, Hilmi Hocaoğlu 25, Nuret. 
tin Ataç · 100, Kadri Asımgil 50, 
Mahmut ve oğlu Ömer Liman 
150, Ömer Pehlivan 100, Hasan 
Basri:ôzkozacı 100, Abdüsselam 
Altınbüken 50 lira bağışta bulun· 
muşlardır. 

Ballı kahve ve 
ballı çay 

Şehrimizde şeker satışına he· 

nüz başlanmadığından birçok kah
vehaneler kahveyi balla pışırme· 

ye başlamışlardır. Keza çaya da 
bal konmaktadır. 

Batan gemiler 
Berlin : 13 ( Radyo ) - Al

man denizaltıları 59 lngiliz ve 
Amerikan)icaret gemisini batır· 
mıştır. Bütün yollar Alman de· 
nizaltı ve deniz üstü kuvvetleri· 
nin harekat sabası halindedir. 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Cumarteıi - 14.11.1942 

7.30 Program ve memleket saat 
ayan. 

7 .32 Vücudumuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajanı Haberleri. 
7.55-
8.30 Müzik : Senfonik program. 

13.30 Program ve Memlclı:ct saat 
Ayarı 

13.33 Müzi" : Türkçe plaklar. 
13 45 Ajans haberleri. 
1 4.00 Müzik : Riyaseticumhur 

bandosu (Şef: ihsan Künçcr) 
14.30 Ankara sonbahar at ko· 

~ularının tahminleri. 
14.40-
15.00 Temsil: -ı: Şu patavatsııın 

yaptığını do~ru buluyor· 
musunuz>. 

15 30 Riyaseticumhur Filarmonilı: 
orkestrası Konserinin dev
let konservatuan salonla· 
tından naklen neşri. 

18.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı. 

18.03 Müzik : Radyo Dans or · 
kestrası • her telden prog
ramı. (Şef: Nihad Esengin). 

18.45 Radyo çocuk kulübü. 
19.30 program Memleket Saat 

Ayarı ve Ajans Haberleri. 
19.45 Serbes on dakika. 
19.55 Müzik : Fasıl heyeti. 

20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik : şarkılar. 

21.00 Konuşma (Kendimizi tanı
yalım.) 

21.15 Müzik : Dinleyici istekleri. 
21.45 Konuşma (Meıleklcr konu· 

şuyor). 

22.00 Müzik : Radyo salon orlı:es· 
trası, (Şef: Necip Aşk~n) 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajanı 
haberleri ve Borsalar 

22.45/ 
2'2.50 Yarınki Program ve Ka· 

oanış. 

TORKSOZO 

ilan 
Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden : 

Teminatı 

Beher Kental % 7 ,5 
Cinsi Kentalı Muhammen bedeli Muvakkat Müddeti 

Lira Kuruş Lira Kuruş Ay 

Çam ankaz 4752 
odunu 

Ardıç odunu 1188 

12 42 77 

12 10 69 

53 46 

12 

1 - Seyhan Vilayetinin Karaisalı kazası dahilinde hudut
ları şartnamede yazılı Dar Boğaz ormanından 4752/ 1188 
kental çam ardıç ankaz odunu 12 ay zarfında kat ve imal ve 
ormandan ihraç edilmek şartile 11111;942 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 1/12 / 942 Salı günü saat 15 de Adana 
Orman Çevirge Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3 - Odunun beher kentali muhammen bedeli (12) 
kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 53 lira 46 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman Umum 

Müdürlüğünde, Adana Orman Çevirge Müdürlüğünde Kara L 
salı Orman Bölge şefliğinde görülebilir. 

6-Muvakkat teminat makbuzları 1/12/942 Salı günü saat 

J 5 den evvel komisyon riyasetine verilmesi lazımdır. 
7 - isteklilerin Ticaret O.dası vesikasiy(e birlikte belli edi· 

len gün ve saatte müracaatları ilan olunur. ( bu vesika köylü-
lerden istenmez. ) 14-19-22-27 14788 

ilan 
Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden : 

teminatı 

Beher Kentalı muvakkate 
Cinsi Kentalı Muhammen bedeli % 7,5 müddeti 

~~~~~~~~~-L_ir_a~--~-k_u_.~~-li_ra~k_u_.~ __ ..!r, __ 
Meşe odunu 5015 12 45 14 12 

1 - Seyhan vilayetinin Dörtyol kazası dahilinde hudutları 
şartnamede yazılı Tekneli ormanından 5015 kental Meşe odu

nu 12 ay zarfcnda kat, imal ve ormandan ihraç edilmek şar -
le 11-11-942 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık ar· 

tırmaya konulmuştur. 

2- Arttırma 1-12-942 salı günü saat 15 de Adana 

orman çevirge müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 45 lira 14 kuruştur • 
4- Odunun Meşe- odununun beher kental muhammen 

bedeli 12 kuruştur. 
5- Şartname, mukavelename purojeleri orman umum mü

dürlüğünde Adana orman çevirge müdürlüğünde, Dört yol 

orman bölge şefliğinde görülebilir. 

6- Muvakkat teminat makbuzları 1-12-942 salı günü 

saat 15 den evvel komisyon riyasetine verilmesi lazımdır. 
7 - isteklilerin ticaret odası vesikalarile birlikte belli 

edilen gün ve saatte müracaatları ilan olunur. (Bu vesika 
köylülerden istenmez) 14-18-22-26 14789 

- - ·- -·---- --

Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden : 

Teminatı 
Beher Kentalı Muvakkate 

Cinsi Kentah ki. Muhammen bedeli % 7,5 Müddeti 
lira ku. lira ku. ay 

Meşe kömürü 820, 40 35 21 54 12 

1- Seyhan Vilayetinin Dörtyol kazası dahilinde hudutları 
şartnamedP. yazılı Çatal Kaya ormanından 820,40 kental Meşe 
kömürü · 2 ay zarfında kat. imal ve ormandan ihraç edilmek 

şartile 11- 11-942 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık 

arttırmaya konulmuştur. 
2- Arttırma 1-12- 942 salı günü 15 de Adana or

man çevirge müdürlüğü binasında yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat 27 lfra 54 kuruştur • 
4- Odunun Meşe kömürü beher kental muhammen be

deli 35 kuruştur. 
5- Şartname, mukavelename projeleri orman umum 

müdürlüğünde~ Adana orman çevirge müdürlüğünde Dört 

yol orman bölge şefliğiııde görülebilir. 
6 - Muvakkat t~minat makbuzları 1 - 12-942 salı günü 

saat 15 den evvel komisyon riyasetine verilmesi lazımdır. 
7- lstiklilerin ticaret odası vesikalarıle birlikte belli edi

len gün ve saatte müracaatları ilan olunur. (Bu vesika köy-

lülerden istenmez) 14- 20- 24- 28 .14790 

J 4 Teşrinisani J 942 

........................... • • 1 Radyo teknlftlnln iki maclzeıı 1 
: ORION VE DECCA 1 

1 Radyolarını Mutlaka Görünüz. 

1 
• .. .. .. 

SOBA Yerli ve Avrupa mamu- e 

1 l~tı zarif ve sağlam so- ı. 
balar ve yemek ocakları 

: Standart Marka); Tiii.EFON Makineleri ! 
ve ELEKTRiK Eclevah : 

• Alfa-Lavalv·Viking İ 
1 Markalı İsveç mamulatı SÜT Makineleri : 

! -~ : 
• Çinko, ~IVI, Lavabo : 
8 Vesair Sıhhi Tesisat Malzemesi • • • • • • 
: Şık, zadf YATAK ve YEMEK ODASI ve SAlON 1 
1 Takımlarımız ve ~OCUK ARABAlAffl nın : i envaı gelmiştir i 
: MÜESSESEMİZİ ZİYARET EDERSENİZ HER : 
I HUSUSTA MEMNUN KAlACAKSINIZ : 
1 D : • mer Başeğmez ve Şeriki • • • 
l
e Telefon: 168 Telefon: Başeğmez-Adana : 

14717 • .......................... 
•0000000000000000000000000• 

g 0ROLOO- OPEBAT6B g 
O DOKTOR O 
o o 
g Suphi Şenses g 
o o 
O Böbrek - Mesane - Tenasül O 
O Hastalıkları Mütehassısı O 

g YENi POSTAHANE KARŞISI g 
O Fakirler para11z muayene edilir O 

o 2-30 14685 o o o 
•0000000000000000000000000• 

i 1 an 
ADANA DEVlET HAYA YOllARI 

MEYDAN MOOORlOGONDEN : 
1 - 2500 ila 3000 boş Benzin tenekesi açık arttırma ile 

2490 sayılı kanun mucibince 21111)942 günü saat 11 de sa· 

tılacaktır. 

2- Muhammen bedeli 3000 lira olup muvakkat teminat 

225 liradır. 

3- ihale şartnamesi Meydan müdürlüğünde görülebilir. 

4- Taliplerin muayyen günd~ teminatlf"rı ile birlik de 

meydan müdüılüğüne müracaatları. 5- I0 - 14-19 14767 

KARŞIYAKA MINTAKASI TAPU Si~il MUHAflZUGINOAN: 
Köyü Cinsi Miktarı Hududu 

Kuyumcu Tarla 50 dönüm Şarkan karabıyık Ali, Garbcn gök 
Ali, Şimalen kaçak yolu, Cenuben 
menekıe tariki. 

Yukarıda evsafı yazılı tarlanın Şubat 318 el yoklaması defterinin 
3 numarasındaki kayde müsteniden sahibi Mehmet oğlu Mustafa Ça· 
vuşun 3'25 senesinde ölümiylc lcızı Fındıka kaldığından bahsiyle tesci· 
line talep edilmekte olup mezkur yoklama defterinin tapu kaydı mahi· 
yelinde olmamasına binaen keyfiyet 21/11/942 Pazar günü mahalline 
memur gönderilmek suretiyle tetkik olunacağından bu gayri menkul 
üzerinde mülkiyet vesair ayni bir1hak iddia edenler varsa bu müddet 
zarfında muhafızlığımıza veyahut muayyen günde mahallinde buluna· 
cak memura vesaikleriyle beraber müracaat etmeleri ilan olunur. 

~-

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıldığı yer : Türksözü Maatbası 


